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Välkommen till 
Boxicon!

Fastighetsboxar är det nya 
sättet att ta emot brev och 
paket
Fastighetsboxar används för 
postutdelning i flerbostadshus istället 
för att ha inkast i lägenhetsdörrarna. 
Varje lägenhet och företag i huset 
får ett låsbart fack i fastighetsboxen 
där post och leveranser lämnas 
av brevbäraren. Fackens storlek 
i jämförelse med smala inkast i 
ytterdörrar innebär att inte bara brev 
utan också mindre paket får plats.

Boxicons fastighetsboxar finns i flera 
varianter, storlekar, material och 
utseende. De kan också monteras 
både inom- och utomhus, beroende 
på vad som passar bäst för projektet. 

Ett tryggt och enkelt val
Vi arbetar hela tiden med att förbättra 
våra produkter. Vi vill att ett köp från 
Boxicon ska vara enkelt, tryggt och 
med ett resultat ni kan vara nöjda 
med i år framöver. Välkommen till 
framtidens trapphus!

Vår vision är en bättre miljö och gladare 
boende, brevbärare och fastighetsägare.

Brf Tobaksmonopolet 3 

Lynx Original, svartgrå RAL 7021 

Entreprenör: Zengun AB 

Byggherre: CA Fastigheter
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Boxicons fastighetsboxar

Lynx Original

Lynx Original är Boxicons populäraste 
fastighetsbox. Boxen är smal och 
enkel att placera i trapphuset.

Lynx Ute

Lynx Ute har flera specialfunktioner 
för att kunna placeras utomhus och 
klara alla typer av väder. 

Fack: 2-18 st 

Bredd: 377 mm eller 685 mm 

Djup: 380 mm 

Höjd: 315-1099 mm

Fack: 2-18 st 

Bredd: 377 mm eller 685 mm 

Djup: 380 mm 

Höjd: 315-1099 mm

Lynx Special

Lynx Special har facken placerade 
vertikalt för att komma mer väggnära 
och spar plats i en smal entré.

Fack: 2-8 st 

Bredd: 468 mm eller 867 mm 

Djup: 153 mm 

Höjd: 622-1138 mm

Lynx Liggande

Lynx Liggande är något bredare än 
Original, vilket gör att den passar 
bättre i trapphus med mycket 
väggyta.

Fack: 2-18 st 

Bredd: 468 mm eller 867 mm 

Djup: 288 mm 

Höjd: 365-1235 mm

■ Lynx är en serie fastighetsboxar för inom- och utomhusbruk

■ Uppfyller alla standarder och certifikat för användning i Norden

■ Tillgänglig i fyra modeller: Original, Liggande, Ute och Special

■ Flera val av storlekar, tillbehör och färger
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Snedtak
Snedtak förhindrar att saker, reklam 
och post läggs ovanpå boxen.

Säkerhet
Lynx uppfyller alla krav och riktlinjer 
enligt gällande standard och är 
P-märkta med Säkerhetsklass 2 från 
RI.SE (tidigare SP).

Färgval och material
Produkten finns i valfri RAL-kulör. Fack 
och stomme kan målas i olika kulörer. 
Standardfärger är RAL 7001 silvergrå, 
RAL 9010 renvit och RAL 9005 svart. 
Lynx finns även i äkta mässing och 
rostfritt stål.

Material
Pulverlackerad plåt från EU.

Namnm- och 
reklammärkning
Facken märks med integrerad och 
skyddad namnskylt och reklamskylt.

Låsning
Låscylinder med tre tillhörande 
nycklar. Lynx kan beställas med annan 
håltagning för specifika cylindrar och 
är förberedd för elektroniska lås samt 
integration i husets passersystem. 

Tillgänglighet
Lynx uppfyller samtliga av Byggklokts 
krav gällande funktionshinder.

Servicefack
Extra fack för fler leveranser kan väljas 
som tillbehör i antingen enkel, dubbel 
eller trippel storlek. Flera boende kan 
dela på ett fack.

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Fjärilsvägens samfällighetsförening  

Lynx Ute, silvergrå RAL 7001

Fastighetsbox Lynx
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Digitalisera med elektroniska 
lås och namn Öppna postfack 

med app!

Elektroniska fastighetsboxar
 ■ Plug-n-play, projekteras som en 
vanlig postbox, koppla till el

 ■ Minskad miljöpåverkan, all 
produktion i Sverige och 
patenterad teknik för minskad 
materialanvändning

 ■ Inbrottsklass 2, hakreglar och 
förstärkningar skyddar post och 
paket

 ■ Enklare förvaltning, kan hämta 
namn från fastighetssystemet och 
nycklar från låssystemet

 ■ Smart paketfunktion, behörighet 
kan enkelt delas med grannar och 
ombud

Digitala tidningshållare
 ■ Plug and play; monteras som en vanlig tidningshållare

 ■ Meshnätverk hittar automatiskt närmaste nod

 ■ Tydlig namndisplay med upp till 60 tecken

 ■ Kommunicerar med Lynx fastighetsboxar
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Vaktstugan 1 

Lynx Liggande, silvergrå RAL 7001 

Entreprenör: Partnex 

Byggherre: Wåhlin Fastigheter 

Arkitekt: ÅWL Arkitekter

Stora Frösunda 

Lynx Original, svart RAL 9005 

Entreprenör: Zengun AB 

Byggherre: Brabo, Fabege 

Arkitekt: Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB
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Nacka Strand 

Lynx Liggande, mahognybrun RAL 8016  

Entreprenör: Habitek Byggentreprenad 

Byggherre: Besqab 

Arkitekt: Kjellander Sjöberg

Lynx Liggande, vita RAL 9010 

Entreprenör: Tornstaden 

Byggherre: Riksbyggen 

Arkitekt: Rits Arkitekter
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Brf Telefonfabriken 7 

Lynx Special, svart oliv RAL 6015 

Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads 

Byggherre: Einar Mattsson Projekt 

Arkitekt: VERA Arkitekter

Brf Aludden Strand 

Lynx Ute med specialtak Tätt, silvergrå RAL 7001 

Monterade bredvid paketboxar från Postnord
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En del av den 
koldioxidneutrala 
fastigheten

■ Produkter framtagna med miljöaspekten i åtanke

■ Svensk produktion med EU-producerade råvaror

■ Leverans skickas direkt från tillverkning till slutkund

■ Högsta betyg i miljöbedömning från Sundahus

Produkter med fokus på miljömedvetenhet
Vår policy har alltid varit att se produktion, råmaterial och 
leverans ur en miljöaspekt och alltid se till att vi gör det 
bästa för miljön. Vi har vänt på varenda bockning, plåtbit 
och komponent för att hålla nere vårt koldioxidavtryck 
utan att tumma på kvaliteten. 

Resultatet har blivit en hel del innovativa lösningar som 
innebär bättre och tåligare produkter, lokal produktion 
och snabbare leveranser. Allt bidrar till ett väsentligt lägre 
koldioxidutsläpp än importerade produkter.

Råvaror från Sverige och EU
All produktion sker i Småland; både plåtbearbetning, 
pulverlackering och montering. Vi skickar varorna direkt 
från fabriken till slutkund utan mellanlagring. Alla större 
råvaror tillverkas också i Sverige, och vi köper plåt från 
svenska eller Europeiska gruvor och pulverlack från en 
lokal producent.

Vi garanterar att vi alltid väljer bästa möjliga råvara ur 
miljöaspekt samtidigt som vi uppfyller våra högt ställda 
kvalitetskrav. 

Bäckby Centrum 

Lynx Original och våningsregister Ursus, citrongul RAL 1012 

Entreprenör: Skanska Sverige 

Byggherre: Bostads AB Mimer 

Arkitekt: Archus Arkitekter
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BIM-filer för 
Boxicons produkter

www.boxicon.se/bim

Ladda ner våra produkter
Vi har tagit fram BIM-objekt på alla våra produkter. Du 
kan ladda ner dem direkt från vår sida, eller använda 
ProdLib eller BIMobject. De har både webbsida och 
insticksmoduler till vanliga CAD-program för enkel 
nedladdning.

BIM
BIM (Building Information Modelling) är kombinationen 
av digital teknik och effektivare processer för att förbättra 
resultaten inom byggnation och konstruktion. Här har vi 
samlat all info om Boxicons produkter i BIM-format.

Färger och ytskikt

■ Pulverlackerade produkter av högsta kvalitet

■ Marknadens största utbud av kulörer

■ Inga eller låga kostnader för specialfärger

■ RAL och NCS

Urval av RAL-färger
Boxicon har marknadens bredaste urval av RAL färger och 
andra färger. Med en komplett pulverlack i eget regi och 
7 km från en av Sveriges största pulverlacksfabriker har 
vi marknadens bästa förutsättningar för att leverera den 
färgsättning som passar till just ditt projekt.

Tillsammans med pulverlacksfabriken Axalta, har vi ett 
lager om över 200 RAL-färger. Vi har en rad olika färger som 
du kan se i några av våra färgkartor baserade på nyans. 

Standardfärger
Våra standardfärger, som tillkommer utan extra kostnad 
är: RAL 7001 silvergrå, RAL 9010 renvit och RAL 9005 svart.

För övriga ral-färger tar vi ut en ställkostnad. Att vi gör 
det beror på att pulverlackeringen sker på en över 200 m 
lång lina som konstant rör sig med plåtdetaljer, i vilken 
målningens olika steg sker.
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Webb: www.boxicon.se 
Tel: 08-751 81 81 
Mail: info@boxicon.se


